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Пе ред мо ва

Ми слу жи мо Все зна ю чо му Бо гу,
.ур оз ілоп у сан єам ирт онйітсоп йикЯ

 ніВ .ит ав ув идз ов ил жом ен аг оБ на пе -
ред знає все, що відбу деть ся. У
Псалмі 138 ска за но, що Йо му на пе ред
відомі всі наші дум ки, всі наші сло ва.
Навіть як що ми ще нічо го не ска за ли.
Отож більшості з нас тре ба вчи ти ся
довіря ти Бо гові, щоб не за пи ту ва ти
Йо го: «КО ЛИ?»

Са ме це за пи тан ня найбільше
тур бує нас. Я на пи са ла цю книж ку,
щоб із влас но го досвіду поділи ти ся
тим, що Гос подь відкрив мені про це.
Три ва лий час я не ма ла терпіння, бу -
ла роз ча ро ва на і ро з д ра то ва на. Але,
про хо дя чи че рез різні життєві си ту -
ації, я на вчи лась довіря ти То му Єди -
но му, Хто все знає.
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Мо лю ся, щоб мир Бо жий на пов -
нив те бе в Йо го при сут ності, щоб ти
довіряв Бо гові. Як ка же цар Да вид, «в
Твою ру ку кла ду свою до лю» (Пса -
лом 30:16). 

Коли ж, Господе, коли?



1

Очіку ван ня та довіра
- еТ ан юідан юад алк оп я А«

бе, о Гос по ди, я ка жу: Ти мій
Бог! В Твою ру ку кла ду свою
до лю, Ти ж виз воль ме не від ру -
ки во рогів моїх і моїх пе -
реслідників!»

(Пса лом 30:15,16) 
У цьо му вірші псал моспівець ка -

же, що довіряє Бо гові, бо знає, що Він
звільнить йо го, ко ли ви ник не та ка по -
тре ба. Довіра дає змо гу го во ри ти:
«Моя до ля в Твоїх ру ках». Я на вчи -
лась, що довіра за ли шає де які за пи -
тан ня без відповіді, во на ка же відда ти
своє жит тя Бо гові, по кла с ти ся на
Ньо го з вірою. Навіть як що ми щось
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не знаємо, Гос подь знає. Нам хо четь ся,
щоб усе в на шо му житті скла да лось
як най кра ще і за раз — не пізніше! Од -
нак зро с та ю чи ду хов но, ми вчи мо ся
віри ти, що Бог знає і виз на чає най -
кра щий час для кож ної події в на шо -
му житті. Так, у По сланні до євреїв
11:1 на пи са но: «А віра — то підста ва
сподіва но го, до каз не ба че но го». Ми
мо же мо віри ти сьо годні, але не

ит ич аб оп он йаг ен ом еж ом иджваз
про яв на шої віри.

Довіря ти Бо гові — оз на чає не зна -
ти, як Він діяти ме і ко ли зро бить те,
про що ми Йо го про си мо. Ми ка же мо:
«Бог ніко ли не спізнюється». Але Він
та кож і не поспішає, ніко ли не діє
раніше за виз на че ний Ним час. Чо му?
Гос подь ви ко ри с то вує усі ці си ту ації,
щоб зміцни ти на шу віру в Ньо го, до
то го ж очіку ван ня сприяє ду хов но му

Коли ж, Господе, коли?
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зро с тан ню. 
Не що дав но наші парт не ри в

служінні опи ни ли ся у складній не пе -
ред ба чу ваній си ту ації: з’ясу ва ло ся,
що до 15 квітня їм тре ба спла ти ти до -
дат кові по дат ки. Од нак ця па ра прий -
ня ла рішен ня — відда ти більші по -
жерт ву вання служінню «Жит тя у
Слові», ніж во на ро би ла до цьо го. По -
друж жя віри ло, що Бог зро бить ди во.
Так і ста ло ся. 14 квітня во ни от ри ма -
ли не обхідну су му для ви пла ти по -
датків. Чо му не 1 чи 5 квітня? Чо му
Бог іноді че кає до ос тан нь о го дня чи
до ос тан ньої хви ли ни?

єачв ан гоБ ощ ,ум от в ан ич ирП
нас довіря ти Йо му! Довіра не пе ре -
дається у спа док, цьо го тре ба на вча -
ти ся. Ба ча чи Бо жу вірність у склад -
них си ту аціях, ми вже не по кла даємо -
ся тільки на се бе. Що ра зу більше й

Очіку ван ня та довіра
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більше ми надіємо ся на Бо га.
Отож очіку ван ня Бо жо го ча су

відіграє важ ли ву роль у на вчанні
довіря ти Бо гові. Як би Він миттєво
відповідав на всі наші про хан ня, ми
не змог ли б зро ста ти і до сяг ти ду хов -
ної зрілості. Очіку ван ня та довіра —
близ ню ки. Во ни йдуть плічZоZпліч. 

Коли ж, Господе, коли?
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У пра виль ний час

У Книзі Ле вит 26:4 ска за но: «...то
дам ваші дощі в їхнім часі, і зем ля

ов ер ед ев оьл оп а ,йаж ору йівс ьтсад
дасть плід свій». У По сланні до га -

,ер б од ич ял бор А« :он ас ип ан 9:6 вітал
- енж оп ог овс ус ач об ,яс ом йуж д унз ен
ум ош реП в А .»ом ен бал со ен ил ок ,ом
єак илк аз лот с опа 6:5 ар т еП інналс оп

нас: «Тож по коріться під міцну Бо жу
.»вищ ив оп ус ач ог овС сав ніВ бощ ,ук ур

Ко ли ж на стає цей «свій час»? Я
впев не на, це ко ли Бог знає, що ти го -

- от з чур оп ьтїотс отх ,ішні ощ ,йив от
бою, теж го тові, і ко ли вирішен ня пи -
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тан ня уз го д жується з Бо жою во лею.
Бог має індивіду аль ний план для
кож ної лю ди ни, але Він так са мо має
за галь ний план, у яко му задіяні лю ди
в усь о му світі.

У моєму житті був час, ко ли я пе -
ре жи ва ла роз ча ру ван ня, то му що в
служінні не відбу ва ло ся ніяких зру -
шень. Я зна ла, що по ма за на на вча ти
Сло ва Бо жо го, але всі двері пе реді
мною бу ли за чи нені. Зда ва лось, я так

- иж улс ав от ог ежв ач ох ,юак еч ог вод
мїом дан вав юц арп оп ер б од гоБ .ит

ха рак те ром, і мені бу ло не зро зуміло,
чо му нічо го не відбу вається в моєму
служінні. Пам’ятаю, як я за пи ту ва ла:
«Бо же, чо го Ти че каєш? Я ще не го то -
ва?» Він відповів: «Ти го то ва, але ті,
хто бу де при чет ний до цьо го
служіння ра зом із то бою, не го тові. Я
ще пра цюю над де я ки ми ре ча ми в

Коли ж, Господе, коли?

13



їхньо му житті. От же, тобі до ве деть ся
за че ка ти».

Річ у то му, що Бог не підштов хує,
не підга няє, не маніпу лює і не тис не
на лю дей. Він ве де, на прав ляє, про по -
нує і дає пра во вирішу ва ти: йти за
Ним чи ні. Це осо би с та
відповідальність кож но го: підко ри ти
свою во лю Йо му для здійснен ня Йо го
ме ти. Іноді одній лю дині на це
потрібно більше ча су, ніж іншій. То -
му як що Гос подь го тує гру пу лю дей,
які ма ють до сяг ти спільної ме ти, де -
які з них бу дуть го тові раніше за
інших. Ду же важ ко на по чат ку, ко ли
во ни ще не зна ють Бо жо го пла ну і
навіть не знай омі один з од ним.

Уявімо та ку си ту ацію: дівчи на
про сить Бо га да ти їй чо ловіка, який
най кра ще їй підхо ди ти ме. І Гос подь
го тує йо го для неї. Але во на вже сто -

У пра виль ний час
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ми лась че ка ти, бо не ба чить, що ро -
бить Бог. Мож ли во, дівчи на про си ла,
щоб її май бутній чо ловік був зрілим
хри с ти я ни ном, який во лодіє да ра ми

- оп ан ян нак илк оп єам і ог от явС ах уД
вне служіння. Бог по чув це про хан ня,
і те пер дівчині до ве деть ся за че ка ти,
по ки Він  ви ко нає її «спеціаль не за -
мов лен ня». А на це потрібен час. Бо
та ки ми віру ю чи ми не ста ють за од ну
ніч. Але го ло вне те, що в Бо жо му
плані є са ме той парт нер, яко го про -
си ла дівчи на.  

яс ол ев од ен ,далк ирп ан ,івов йеД
дов го че ка ти на ме не. Але він не був
за над то ви мог ли вим у мо литві. Він
про сив, щоб Бог дав йо му дру жи ну —
дівчи ну, яка підхо ди ла б са ме йо му і
якій він зміг би до по мог ти. Він по мо -
лив ся, ми ну ло півро ку і ми
зустрілись. У нас бу ло п’ять по ба чень,

Коли ж, Господе, коли?
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і ми од ру жи лись. Ця книж ка бу ла ви -
да на у 1994 році, і на той час ми вже
бу ли од ру женні про тя гом 28 років.
Дейв завжди ка зав, що вже після пер -
шо го по ба чен ня зро зумів: я са ме та
єди на дівчи на, яка має ста ти йо го
май бут нь ою дру жи ною. Але він не
од ра зу по про сив ме не од ру жи ти ся з
ним, щоб не шо ку ва ти ме не. 

Вже че рез три тижні після од ру -
жен ня Дейв зро зумів, що я маю про -
бле ми і ду же по тре бую йо го до по мо -
ги. Дейв  швид ко от ри мав відповідь
на своє про хан ня, але йо му до ве ло ся
пе ре жи ти важкі ча си, ко ли я зро с та ла
і зміню ва лась, звільня ю чись від тя га -
ря жор сто ко го ми ну ло го.

Бог знав, що Дейв до сить зрілий
хри с ти я нин, який змо же прой ти важ -
кий шлях ра зом зі мною, то му Він
відповів на йо го мо лит ву швид ко.

У пра виль ний час
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Дейв мав до стат ньо си ли, щоб до по -
мог ти то му, хто має ба га то про блем і
не мо же їх розв’яза ти. Мій чо ловік
доз во лив Бо гові ви ко ри с та ти йо го у
цьо му служінні, і Гос подь діяв че рез
ньо го. А як би він про сив ко гось до с -
ко налішо го? Га даю, в та ко му разі на
де я кий час Бог відклав би відповідь
на про хан ня Дей ва і йо му до ве лось би
за че ка ти, по ки Бог змінив би ме не.

Дум ка, яку я на ма га юсь до не с ти,
по ля гає в то му, що ко ли ми че каємо
відповіді від Бо га, тре ба пам’ята ти:
Він змінює не тільки нас, а й інших, щоб
відповісти на на шу мо лит ву. І тільки
віра мо же ско ро ти ти час очіку ван ня.

Те пер за сто суємо прин цип «у
пра виль ний час» у розв’язанні фінан -
со ва них про блем. «Улюб ле ний, я мо -

,ібот ум о ьсу в яс ол ев ер б од бощ ,яс юл
і щоб був ти здо ро вий, як до б ре ве -

Коли ж, Господе, коли?
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деть ся душі твоїй» (3 Iва на 2). З цих
слів ми ба чи мо, що ма теріаль не
процвітан ня за ле жить від на шої
зрілості. Від то го, наскільки на ша ду -
ша процвітає, за ле жить, як швид ко
ми доз во ли мо Бо гові уз го ди ти наш
ро зум, емоції, во лю з Йо го во лею.

єуб ерт оп ощ ,сец орп ец — ьтсілірЗ
ча су. Скільки — за ле жить від то го,
який са ме Бо жий план для пев ної си -
ту ації і чи го тові ми прий ня ти і діяти
згідно з Бо жою во лею. Бог ду же лю -
бить нас, то му не мо же да ти
процвітан ня, до яко го ми не го тові.
Він ка же в По сланні до га латів 6:9: «А
роб ля чи до б ре, не  зну д жуй мо ся, бо
ча су сво го по жне мо, ко ли не ос лаб не -
мо». Пра виль ний час — це ко ли Бог
вирішує, го тові ми чи ні, а не ми самі.  

- нев олс ог алб ікил ев иш вам ир тО
ня, лю ди на мо же ста ти пи ха тою, то му

У пра виль ний час
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в Біблії да ють ся по ра ди, на при клад,
не по став ля ти ліде ра ми но во на вер не -
них. Во ни не до стат ньо зрілі, і, опи -
нив шись при владі, мо жуть за гор ди -
ти ся (1 Ти мофія 3:6).

На все — свій до с ко на лий час, і
йду чи за Бо гом, діючи в Йо го часі, ми
бу де мо в без пеці. Я мо лю ся, щоб мої
во ля і ба жан ня уз го д жу ва ли ся з Бо -
жи ми пла на ми, щоб я діяла у виз на че -
ний Ним час, не поспіша ю чи і не
запізню ю чись, іти з Ним но га в но гу.

Коли ж, Господе, коли?
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При зна че ний час
Ко ли учні за пи та ли Ісу са про ос -

танні ча си, Він відповів їм, що то не
їхня спра ва зна ти час, який Бать ко
по клав у Своїй владі (Дії 1:6 — 8).
Учні вва жа ли, що Ісус вста но вить
зем не цар ст во. То му й ціка ви лись, ко -
ли Він відно вить Ізраїль. Во ни так і
не зро зуміли, що Ісус по кли ка ний
вста но ви ти ду хов не Цар ст во, яке бу -
де не на вко ло, а все ре дині них. Біблія
по пе ре д жає, що знан ня без му д рості
— не без печні. Як би Ісус повідо мив
учнів про точ ний час вста нов лен ня
Сво го Цар ст ва, то во ни так і не зро -
зуміли б йо го суті. Отож ці знан ня
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мог ли б за вда ти шко ди.  
Ча с то ми хо че мо дізна ти ся про те,

КО ЛИ щось відбу деть ся. Але Бог не
мо же на да ти нам та кої інфор мації, бо
в нас не до стат ньо му д рості, щоб її
пра виль но за сто су ва ти. У Книзі про -
ро ка Ава ку ма 2:3 ска за но: «Бо ще на
умов ле ний час це видіння, і
приспішає кінець, і не об ма не. Як що б
про тяг ну лось, че кай ти йо го, бо во но
кон че прий де, не спізнить ся». Ви пов -
нен ня видіння не запізнить ся ні на
день. 

При зна че ний час оз на чає те, що
Бог знає, ко ли, де і як має щось ви -
пов ни ти ся, і цей час пра виль ний. Ми
маємо підко ри ти се бе і свої пла ни
Божій му д рості й силі і довіря ти Йо -
му, бо Він обіцяє, що не запізнить ся.
При зна че ний час та кож оз на чає, що
час для пев них подій вже вста нов ле но
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і він уз го д жується з вічни ми за вдан -
ня ми Бо га. Це як при зна че на зустріч.
МИ не змо же мо по ба чи ти ви пов нен -
ня омріяно го до при зна че но го ча су. В
Бо га Свій час для кож ної події, і

вирішу ва ти меть ся у виз на че ний Ним
час. А ми маємо за спо коїтись і терп -
ля че че ка ти, то му що Бог не поспішає
і не запізнюється. Все відбу деть ся у
при зна че ний Ним час.
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4

По кли кан ня
От ри мав ши по кли кан ня від Бо -

га, за зви чай лю ди на про хо дить три
періоди ста нов лен ня. Пер ший період
— це влас не са ме по кли кан ня ро би ти
пев ну спра ву, дру гий — по ма зан ня і
третій — ви б ран ня. Як що Бог має
особ ливі пла ни для лю ди ни, то ці
періоди бу ва ють ду же дов ги ми. Особ -
ливі пла ни не оз на ча ють всесвітню
відомість. Це оз на чає, що лю ди на ма -
ти ме вплив на ма си. По го ворімо ок ре -
мо про ко жен з трьох періодів. 

Для де ко го по кли кан ня мо же бу -
ти не сподіван кою, або, на впа ки, лю -
ди на знає, що од но го ра зу це має
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відбу ти ся. Пам’ятаю, чи та ла, як один
з пре зи дентів США у своєму інтерв’ю
роз повів, що ще в мо ло дості мав ба -
жан ня бу ти пре зи ден том Аме ри ки і
завжди знав, що ко лись це ста неть ся.

Моє по кли кан ня бу ло для ме не
не сподіва ним. Од но го ран ку я ле жа ла
в ліжку і рап том Гос подь ска зав мені:
«Ти по всю ди про повіду ва ти меш Моє
Сло во і ма ти меш ве ли ке аудіос -
лужіння». Не зва жа ю чи на те, що це
не був фізич ний го лос, він до сить го -
ло сно зву чав усе ре дині ме не. Відтоді
я вже зна ла своє по кли кан ня і ба жан -
ня не сти лю дям Сло во Бо же постійно
зро с та ло. 

До то го дня я не зна ла, що по кли -
ка на про повіду ва ти і на вча ти Сло ва
Бо жо го. Од нак ко ли по ча ла розмірко -
ву ва ти про своє ми ну ле, то поміти ла
ба га то вказівних знаків, які свідчи ли
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са ме про це по кли кан ня. На при клад,
я завжди вміла вис лов лю ва ти дум ки
в усній і пись мовій формі. Навіть ко -
ли я ще на вча лася у школі, лю ди при -
хо ди ли до ме не за по ра дою. І вже тоді
в ме не бу ло ба жан ня до по ма га ти
іншим у розв’язанні їхніх життєвих
про блем. А на шкільно му ви пу ск но му
ве чорі ме не по про си ли звер ну тись з
про мо вою, яка б усіх на дих ну ла й
підба дь о ри ла. Після закінчен ня шко -
ли я пла ну ва ла про дов жи ти на вчан ня
і ста ти пси хо ло гом, щоб про -
фесіональ но до по ма га ти лю дям.

Моє ду хов не зро с тан ня три ва ло
після шлю бу з Дей вом, од нак я все од -
но страж да ла від внутрішніх про блем,
які бу ли пов’язані з на силь ст вом у
ми ну ло му. Тоді ми вже ма ли трьох
дітей. При га дую, як ми приїха ли до -
до му після служіння, я по кла ла дітей
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спа ти й ляг ла са ма. У бу дин ку бу ло
за тиш но, ти хо і тем но, і я по вто рю ва -
ла по слан ня, яке про повіду вав па с -
тор. Тоді я не ро зуміла, навіщо це ро -
би ла. Але сьо годні знаю. Твоє по кли -
кан ня мо же бу ти рап то вим або очіку -
ва ним, але відтоді, як ти йо го от ри -
мав, по чи нається період підго тов ки.
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5

По ма зан ня
У підго тов чий період відбу -

вається по ма зан ня. Інак ше ка жу чи,
Дух Свя тий дає нам мож ли вості й си -
лу ро би ти те, до чо го Бог нас за кли -
кав. Він на вчає, на прав ляє, до по ма гає
й зміцнює нас. Він фор мує нас, ніби
ство рю ю чи по су ди ну, яку міг би ви -
ко ри с та ти Май стер. Мож ли во, на це
піде ба га то років.

Зга даємо Мой сея. Він знав, що по -
кли ка ний звільни ти свій на род від єги -
петсь ко го раб ст ва. То му не гай но і з ве -
ли ким ста ран ням по чав «втілю ва ти
Божі пла ни» в жит тя: вбив єгип тя ни на,
який при ни жу вав ізраїльтя ни на. Після
цьо го йо му до ве ло ся пе ре хо ву ва тись у
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пу с телі, де він провів со рок років, був
ча ба ном, на вчав ся Бо жих шляхів і по -
корі. Мой сей на бу вав досвіду.

Без на леж ної підго тов ки, досвіду і
вміння підко ря ти ся лю ди на діяти ме
на влас ний роз суд, са мостійно виз на -
ча ю чи час для здійснен ня подій і не
че ка ю чи Бо гом при зна че но го ча су.
Ми от ри му ва ти ме мо по ма зан ня
згідно з на шою підго тов кою.

Інший при клад — жит тя Йо си па.
Він був по кли ка ний Бо гом ста ти пра -
ви те лем Єгип ту, щоб вря ту ва ти ба га -
то ти сяч лю дей від го лод ної смерті.
Ще в ди тинстві він ба чив про роцькі
сни про своє май бутнє і роз повідав їх
бра там. Але їм не по до ба лись такі сни,
в яких во ни вкло ня ли ся мо лод шо му
бра тові, то му про да ли Йо си па в раб -
ст во. Роз повіда ю чи те, що сни ло ся,
Йо сип не мав на думці нічо го по га но -
го. Він був слух ня ним хлоп чи ком, але
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йо му бра ку ва ло му д рості. Роз го ло -
шен ня снів при зве ло до життєвих
про блем. Од нак і це Бог пе ре тво рив
на до б ро: Йо сип на був досвіду. Ви -
про бу ван ня підго ту ва ли йо го до по -
кли кан ня. Йо го зра ди ли не тільки бра -
ти, а й друзі, яким він довірив ся. Йо го
не спра вед ли во зви ну ва ти ли й по ка ра -
ли. Йо си пові дов го до ве ло ся че ка ти,
перш ніж ви пов ни ли ся йо го сни.

Ма буть, ми всі маємо подібний
досвід, але він до по ма гає нам зро ста -
ти. Труд нощі го ту ють нас до май бут -
нь о го, за гар то ву ють, щоб ми бу ли го -
тові до ла ти по дальші пе ре шко ди.
Про те не тре ба плу та ти: про бле ми
ство рює не Бог, а са та на. Ди я вол ро -
бить усе, аби вби ти нас, а Бог обер тає
всі йо го на ма ган ня нам на до б ро. Йо сип
так і ка же своїм бра там: «Ви за ду му ва -
ли бу ли на ме не зло, та Бог за ду мав те
на до б ре, щоб зро би ти, як вий ш ло
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сьо годні, щоб за хо ва ти при житті ве -
ли кий на род!» (Бут тя 50:20).

Ко ли Бог по кли кав ме не про -
повіду ва ти Йо го Сло во, ро ди на і
друзі не повіри ли мені. Я по чу ва ла ся
ду же са мот нь ою, бу ло об раз ли во. Ме -
не не ро зуміли, по га но відгу ку ва ли ся.
Тоді я бу ла різкою, ду же емоційною і
за над то ста ран ною. Але цей період
про хо дить ко жен, ко го Бог го тує до
ви ко нан ня Йо го планів. 

Як що ви га даєте, що не маєте та -
ких про блем і цілком по зи тивні, хо чу
по пе ре ди ти: вас че кає ба га то не -
приємних відкриттів про се бе. А по ки
ви «не по ко ри тесь під міцну Бо жу ру -
ку» (1 Петр. 5:6), при зна че ний для
вас час не на ста не. Сьо годні я мо жу
чітко виз на чи ти ета пи роз вит ку мо го
служіння, які тісно пов’язані з періода -
ми осо би с то го зро с тан ня. І ко жен
період да вав пев ну міру по ма зан ня.
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Уро ки Біблії вдо ма 
Пер ший крок підго тов ки по чав ся

з то го, що Бог ска зав мені за ли ши ти
гар ну ро бо ту, аби я ма ла більше ча су
на підго тов ку. В ре зуль таті наш бю д -
жет ско ро тив ся вдвічі. Бог завжди по -
кри вав усі наші по тре би, але в ціло му
це бу ли «не вро жайні ро ки». Я по ча ла
про во ди ти за нят тя з вив чен ня Біблії
вдо ма, і це три ва ло при близ но п’ять
років. Перші два з по ло ви ною ро ки я
про повіду ва ла раз на тиж день, але
зго дом лю дей зби ра ло ся так ба га то,
що ми по ча ли про во ди ти за нят тя два
ра зи — вранці і вве чері. Лю ди, яких я
на вча ла, а це при близ но 25 чо ловік на
кож но му за нятті, не хотіли жерт ву ва -
ти, хо ча й ба чи ли, що ми пе ре бу ваємо
не в най кра що му фінан со во му стані.
Та ке став лен ня об ра жа ло ме не, вод -
но час по ка зу ва ло мої мо ти ви. Я й далі
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на вча ла і ро би ла це не за ра ди гро шей.
Іноді до во ди ло ся стри му ва ти своє не -
за до во лен ня, але зго дом я зро зуміла,
що все це відбу вається з пев ною ме -
тою. Бог хотів, щоб я зна ла, хто і як
да ва ти ме нам усе не обхідне. Він праг -
нув ста ти єди ним дже ре лом за без пе -
чен ня, то му я про хо ди ла че рез різні
складні си ту ації, в яких бу ла зму ше на
че ка ти і яких так хотіла уник ну ти. 

Ба га то лю дей са ме так і чи нять.
Во ни ма ють по кли кан ня, але відмов -
ля ють ся про хо ди ти підго тов ку й
труд нощі, то му не ви ко ну ють сво го
при зна чен ня. «Ба га то по кли ка них,
але ма ло ви б ра них» (Від Матвія
20:16). Один про повідник по яс нив це
місце Пи сан ня так: ба га то по кли ка -
них, та ли ше кілька з них згодні ро би -
ти все, до чо го по кли кані. Що ж тре ба
ро би ти? Про це на пи са но у Дру го му
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по сланні до Ти мофія 2:15: «Сил куй ся
по ста ви ти се бе пе ред Бо гом гідним,
працівни ком без до ган ним, що вірно
на вчає на уки прав ди». За той час, ко -
ли я у влас но му бу дин ку на вча ла
Сло ва Бо жо го 25 чо ловік, Бог ба га то
в чо му змінив ме не, дав те, що я потім
змог ла ви ко ри с та ти в служінні.

По кла ди на по ли цю
Потім був час, ко ли в моєму

служінні нічо го не відбу ва ло ся. Гос -
подь ска зав мені: «Не про водь більше
за нять, Я роб лю но ве у твоєму житті».
І рап том у ме не зник ло ба жан ня про -
во ди ти ці до машні за нят тя. Не за дов -
го до то го в ме не на ро ди лась ди ти на.
Моє сер це підка зу ва ло, що я пра виль -
но зро зуміла Бо га. Це та кож підтвер д -
жу ва лось різни ми життєви ми об ста ви -
на ми. Ли ше од не тро хи за сму чу ва ло:
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лю ди на решті що тиж ня по ча ли відда -
ва ти не ве ликі по жерт ви. Су ма бу ла
різною: від 15 до 50 до ларів, але за
місяць ми от ри му ва ли б не ма ло. Та
щоб пе рей ти на ви щий рівень підго -
тов ки, я ма ла відмо ви тись від цьо го
дже ре ла фінансів. 

Я підко ри лась і че ка ла чо гось
ней мовірно го! Ми на ли місяці, але
нічо го не відбу ва лось. Я не ма ла жод -
ної мож ли вості про повіду ва ти. З ба -
га ть ох при чин цей рік був най важ чим
у моєму житті. За пи тан ня не да ва ли
мені спо кою: чи пра виль но я зро -
зуміла Бо га? Мож ли во, по кли кан ня
— це тільки моя уя ва? Чи здійснить ся
моя мрія? Що я маю для цьо го ро би -
ти? Але Бог завжди відповідав мені
од на ко во: «За спо кой ся і знай, що Бог
Я» (Пс. 45:11). 

Іноді бу ває ду же важ ко до че ка -
тись при зна че но го Бо гом ча су. Тоді я
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не ро зуміла всьо го, про що за раз роз -
повідаю вам. Але ко ли ми аналізуємо
ми ну ле, то ба чи мо, що всі події в на -
шо му житті взаємо пов’язані. Бу ло та -
ке відчут тя, що Бог по клав ме не на
книж ко ву по ли цю. Зда ва ло ся, нічо го
не відбу вається, але на справді відбу -
вається ду же ба га то, навіть як що ми
цьо го не ба чи мо. Ми зро с таємо,
змінюємось, зміцнюється на ша віра.

На ступні п’ять років
Ко ли рік очіку вань закінчу вав ся,

ми з Дей вом по ча ли відвіду ва ти но ву
церк ву, яка щой но відкри лась у пе -
редмісті СентZЛуіса. Во на бу ла не ве -
ли кою — близь ко 30 чо ловік. Але ми
бу ли впев нені, що Бог ба жає нас ба -
чи ти са ме тут. Че рез де я кий час мені
за про по ну ва ли що чет вер га про во ди ти
жіночі служіння. Це бу ло на ступ ним
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кро ком у моєму служінні, оскільки
на став при зна че ний Ним час.

Бог бла го сло вив мої по чи нан ня,
кількість жінок на цих служіннях
швид ко зро с та ла, і не за ба ром що тиж -
ня зби ра лось близь ко 400 жінок.
Потім я по ча ла пра цю ва ти в церкві
помічни ком па с то ра. Ме не та кож ру -
ко пок ла ли на служіння у Центрі хри -
с ти янсь ко го жит тя як учи те ля
біблійно го ко ле д жу. Церк ва ста ла
спон со ром моєї пер шої радіоп ро г ра -
ми, яка транс лю ва лась у місті
СентZЛуіс.

Я ба га то на вчи лась за ці п’ять
років, зо к ре ма бу ти під вла дою. Лю -
ди на не знає, як діяти, ма ю чи вла ду,
як во лодіти нею, як що во на не вміє
бу ти підвлад ною. Важ ли во та кож
пам’ята ти, що по ко ра — це не тільки
дії, а й став лен ня. Ти мо жеш прий ня -
ти рішен ня ви ко на ти за вдан ня, але

Коли ж, Господе, коли?

36



ма ти про бле ми зі став лен ням. Йо го
мож на ви ра зи ти та ки ми сло ва ми: «Я
си д жу, але все ре дині я стою». Особ -
ли во як що ти лю ди на із міцною во -
лею, як я, на при клад.

Че рез де я кий час я на вчи лась пра -
цю ва ти в ко манді, бра ла участь у
різних служіннях. Я та кож на вчи лась
очіку ва ти. Бу ло та й сьо годні є ба га то
ре чей, які Бог по клав мені в сер це, і я
хотіла ви ко ну ва ти Йо го за вдан ня, але
зно вуZта ки ще не на став при зна че ний
час. От же, очіку ван ня — оз на чає зро -
с тан ня.

То бу ли чу дові ро ки. Іноді до во -
ди ло ся важ ко: був сміх, бу ли й сльо -
зи, бу ли до сяг нен ня, але бу ли й роз -
ча ру ван ня. За вдя ки всім цим подіям
па с то ри Цен т ру хри с ти янсь ко го жит -
тя Рік і Бетті Шел тон та ми з Дей вом
ста ли і сьо годні є най кра щи ми дру зя -
ми. Ми зро с та ли ра зом. Я поміти ла,
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що ко ли лю ди зро с та ють ра зом і не
зда ють ся у важкі ча си, во ни за зви чай
ста ють дру зя ми на все жит тя. Ко ли
Центр хри с ти янсь ко го жит тя мав
1200 парт нерів церк ви, всі го ту ва ли ся
до пе реїзду в чу до ве но ве приміщен -
ня. Це був влас ний бу ди нок. Все зро -
с та ло, ру ха лось упе ред, і в цей час
Гос подь зно ву де що мені ска зав.

Коли ж, Господе, коли?
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Відділен ня.
«Жит тя у Слові»

по чи нається
Пам’ятаєте, я роз повіда ла, як

Бог упер ше ска зав про моє по кли кан -
ня? Я за прав ля ла ліжко, і Гос подь
про мо вив: «Ти по до ро жу ва ти меш по
всьо му світу… і ма ти меш ве ли ке
аудіос лужіння». Пев ною мірою це ви -
пов ни лось у період підго тов ки, але в
по вно му об сязі здійснен ня мо го по -
кли кан ня бу ло ще по пе ре ду.

Якось у мо литві од не місце Пи -
сан ня особ ли во відгук ну лось у моєму
серці. Це бу ло По слан ня до фи лип’ян
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2:16, в яко му Бог ка же до дер жу ва ти
«(пе ред лу ка вим та роз пу сним ро -
дом) сло во жит тя…» Після цьо го я ба -
чи ла видіння, в яко му Бог звер нув ся
до ме не з про по зицією про повіду ва ти
Йо го Сло во на радіо. До ти я ніко ли не
бу ла на жодній радіос танції. Іноді я
по до ро жу ва ла, але не да ле ко. Од нак
мріяла про ве ли ке і не до сяж не. Я га -
да ла, що моє по кли кан ня здійснить ся
че рез служіння у Центрі хри с ти янсь -
ко го жит тя, яке я ду же лю би ла. Але в
Бо га був інший план.

У Книзі при повістей 16:9 ска за но:
«Ро зум лю ди ни об ду мує путь її, але
кро ки її на став ляє Гос подь». Я ма ла
влас ний план, і мені зда ва лось, що він
збігається з Бо жим. Од нак Гос подь
ска зав мені: «На цьо му місці Я зро бив
че рез те бе все, що хотів. А за раз
візьми своє служіння і ви ру шай у до -

Коли ж, Господе, коли?
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ро гу». Я зро зуміла, що мені тре ба бу -
де про во ди ти зібран ня «Жит тя у
Слові» по за церк вою. Дов гий час я
відки да ла цю ідею, але врештіZрешт
чітко зро зуміла, що са ме Бог на ка зав
мені це ро би ти. Зви чай но, я бо я лась
по ми ли тись, бо це оз на ча ло втра ти ти
всі над бан ня за ос танні де сять років.
Мені бу ло страш но!

Я пішла за Бо гом і за ли ши ла свою
ро бо ту в церкві. У цей час Гос подь по -
ка зав мені, що Він відділяє ме не для
то го, за ра ди чо го по кли кав. Мені по -
до ба ло ся все, що я ро би ла до цьо го,
але то бу ла ли ше підго тов ка. З кож -
ним кро ком на шля ху мо го по кли кан -
ня збільшу ва лось Бо же по ма зан ня і
відповідальність та кож.

У Книзі Дій свя тих апо с толів
13:2 роз повідається, як під час мо -
лит ви та по клоніння віру ю чих Дух

Відділен ня. «Жит тя у Слові» по чи нається
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Свя тий на ка зав їм відда ти Вар на ву і
Сав ла на спра ву, яку Бог по кли кав їх
ро би ти. До ти їхнє служіння теж при -
но си ло гарні пло ди і бу ло бла го сло -
вен ним, але Бог ска зав: «На став при -
зна че ний час».

Я хо чу підба дь о ри ти те бе: у при -
зна че ний Бо гом час ти обов’яз ко во
по ба чиш ви пов нен ня своїх мрій і
втілен ня видінь у ре альність. Як що
Бог має пев не по кли кан ня для тво го
жит тя, Він здійснить це Сво го ча су.
Крок за кро ком іди Бо жим шля хом і
пам’ятай, що по кли кан ня, по ма зан ня
та відділен ня мо же зай ня ти ба га то
років. Будь вірним у ма ло му. Твій
шлях — під Бо жим кон тро лем.

Коли ж, Господе, коли?
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7

Ви сто ми ли ся че ка ти?
Як що ви че каєте вже дов гий час і

не ба чи те особ ли вих зру шень, та ке
очіку ван ня, на пев но, сто млює вас. Ра -
д жу вам зміни ти своє став лен ня до
очіку ван ня. В Єван гелії від Мар ка
4:20 — 27 ска за но, що ми по винні ма -
ти терпіння, як фер мер, що са д жає
зер но і потім че кає до щу ран нь о го та
пізньо го. Сло во по вчає, що, че ка ю чи
сходів, він встає вранці і ля гає спа ти
вве чері, йо го жит тя три ває. Сіяч знає:
щоб от ри ма ти уро жай, потрібен час.
Бог на вчив ме не, очіку ю чи здійснен -
ня мрії, жи ти зви чай ним жит тям. Як -
що по ри не мо у щось но ве, за ли шив -
ши те, про що тре ба дба ти нині, ми
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втра ти мо радість. Бог відкрив, у чо му
моє по кли кан ня, за де сять років до
то го, як во но по ча ло здійсню ва тись. І
про тя гом усіх цих де ся ти років я на -
ма га лась йо го ви ко ну ва ти раніше за
при зна че ний Бо гом час. У ме не нічо го
не ви хо ди ло, і це ду же роз ча ро ву ва ло.

Уявіть вагітну жінку, яка вже має
п’яте ро дітей. А що як во на на ма га ти -
меть ся на ро ди ти шо с ту ди ти ну ли ше
на пер шо му місяці вагітності? Впев -
не на, в неї нічо го не вий де. А що як
во на візьметь ся до кла да ти всіх зу -
силь, щоб на ро ди ти шо с ту ди ти ну, і
по ки не піклу ва ти ся про п’ять, яких
уже має? У цьо му не має здо ро во го
глуз ду. Але са ме так ба га то віру ю чих
по во дить ся, че ка ю чи Бо жих обіця нок.

Ко ли че каєте, на со ло д жуй тесь
тим, що маєте сьо годні! Зно ву по вер -
та ю чись до біблійно го при кла ду з
сіячем, ба чи мо, що, посіяв ши насіння

Коли ж, Господе, коли?
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в зем лю, чо ловік уночі спить, а вранці
про ки дається, тоб то жи ве зви чай ним
по всяк ден ним жит тям. Але че кає, ко -
ли доспіє вро жай. 

Од но го ра зу в ае ро пор ту нас із чо -
ловіком зустрів один па с тор. Всю ди,
ку ди б ми не пішли, бу ли чер ги: біля
ес ка ла торів, у ре с то ра нах. Я поміти -
ла, що цьо го па с то ра дра ту ва ло
постійне очіку ван ня. Рап том він ска -
зав мені: «Ви ж ба чи те, я зовсім не
вмію че ка ти». 

Невміння че ка ти, а це оз на чає
відсутність терпіння, мо же впли ну ти
не тільки на наш емоційний стан, а й
на здо ров’я. Ад же більшу ча с ти ну
жит тя нам до во дить ся очіку ва ти. І
як що це дра тує нас, ви ни кає стрес,
який шко дить на шо му фізич но му
тілу. Той па с тор ду же хворів, і з вис -
нов ку лікарів бу ло яс но, що при чи на
хво ро би — це дов го т ри валі стре си.

Ви сто ми ли ся че ка ти?
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Змініть своє став лен ня до очіку ван -
ня, і тоді во но не при но си ти ме вам
стільки не приємно с тей.

На го ло шую: в житті до во дить ся
більше ча су че ка ти. Це істи на. От ри -
мав ши те, що че ка ли, ми по чи наємо
че ка ти щось інше. І так постійно. На -
при клад, ко ли ви от ри ма ли од не
підви щен ня зар платні, то од ра зу по -
чи наєте че ка ти на ступ но го. Спо чат ку
ви че каєте, ко ли ди ти на на ро дить ся,
потім — ко ли во на ви ро с те з пе лю шок
і поч не но си ти джин си, а потім че -
каєте, ко ли са ма змо же їх ку пи ти собі.
Спо чат ку ви че каєте, ко ли змо же те
ку пи ти собі бу ди нок, потім че каєте,
ко ли змо же те ку пи ти меблі для ньо го.
Ро зумієте, про що я?

Нам тре ба на вчи тись на со ло д жу -
ва тись очіку ван ням, бо во но до по ма -
гає втілю ва ти наші мрії у ре альність.
Че кай те з радістю, і це дасть жит тя

Коли ж, Господе, коли?
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ва шим мріям. Бе зу мов но, їхнє
здійснен ня за ле жить від Бо га, але
очіку ван ня — це як ли с то но ша. Іноді
бу ває так, що лю ди на че кає від ко гось
звістки, але ко ли ли с то но ша при хо -
дить, її не має вдо ма. Во на вже че кає
щось інше.

Не терп лячі лю ди не мо жуть дов го
пе ре бу ва ти на од но му місці. То му ча -
с то й не от ри му ють те, чо го пев ний
час че ка ли, бо ве ликі обіцян ки по тре -
бу ють ве ли ко го терпіння. Мій чо -
ловік Дейв завжди ка же: «Швид ко і
не на дов го, по сту по во і твер до». За ра -
ди швид ко го ре зуль та ту не терп лячі
лю ди згодні ро би ти все поспіхом. Але
пло ди цьо го не дов го т ри валі. Як що
лю ди прий ма ють рішен ня че ка ти Бо -
жо го до с ко на ло го ча су, во ни от ри му -
ють ре зуль тат на три ва лий час.

Інко ли у служінні миттєво з’яв -
ляється «зірка» — лю ди на, якої вчо ра

Ви сто ми ли ся че ка ти?
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ще ніхто не знав, а сьо годні во на май -
же всесвітньо відо ма. Мож ли во, во на
зустріла впли во вих лю дей, які на да ли
їй ве ликі мож ли вості. Але та кий успіх
не три ває дов го. Ко ли по чи на ють ся
труд нощі, ця «зірка» зни кає, бо лю ди -
на не прой ш ла період підго тов ки, під
час яко го за гар ту вав ся її ха рак тер.

Як що лю ди на не пе ре жи ла труд -
нощі і ста ла відо мою, от ри ма ла успіх
за один день, він не бу де дов го т ри ва -
лим. У Єван гелії від Мар ка 4:5,6 на -
пи са но, що зер на, які швид ко про ро с -
та ють, спа лить сон це. Як що ми по ва -
жа ти ме мо й ціну ва ти ме мо час очіку -
ван ня, Бог змо же здійсню ва ти Свою
ди во виж ну ро бо ту. Мож ли во, ми не
од ра зу по ба чи мо ре зуль тат, але це не
бу де роз ча ро ву ва ти нас і поз бав ля ти
ра дості.

Коли ж, Господе, коли?

48



8

Терпіння, будь ла с ка!
У По сланні до євреїв 6:12 на пи -

са но, що обітниці ми от ри муємо
вірою і дов го терпінням. От же, щоб
ста ти спад коємцем, не тре ба до кла да -
ти ба га то зу силь. Єди не, що потрібно,
— че ка ти при зна че но го ча су. Мож ли -
во, ваш ро дич за ли шив вам спа док,
але, щоб от ри ма ти йо го, по ки що тре -
ба по терпіти і за че ка ти. Віра і
терпіння — парт не ри, які діють ра зом
за ра ди от ри ман ня очіку ва но го ре -
зуль та ту.

У По сланні до Яко ва 1:2–4 чи таємо:
«Май те, бра ти мої, по вну ра дість, ко  ли
впа даєте в усілякі ви про бо ву ван ня,
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зна ю чи, що досвідчен ня ва шої віри
дає тер пе ливість. А тер пе ливість не -
хай має чин до с ко на лий, щоб ви до с -
ко налі та без до ганні бу ли, і не до стачі
ні в чо му не ма ли». Інак ше ка жу чи,
як що ми вміємо че ка ти, як що ми ви -
ро би ли в собі терпіння, в нас не бу де
ні в чо му не стачі. Яке силь не місце
Пи сан ня! Грець ке сло во hupomone,
пе ре кла де не в цьо му урив ку як
терпіння, має зна чен ня «ви т рим ка»,
«стійкість». Ми ба чи мо, що терпіння
мож на роз ви ну ти тільки у ви про бу -
ван нях, ко ли нам до во дить ся чо гось
че ка ти. Інак ше ка жу чи, як ми мо же мо
зро ста ти в терпінні, не че ка ю чи чи
постійно жаліючись на те, що нам не
по до бається це ро би ти? Труд нощі за -
гар то ву ють нас, ми зро с таємо, як що
даємо змо гу терпінню ви ко ну ва ти
свою до с ко на лу ро бо ту (Яко ва 1:4).

Коли ж, Господе, коли?
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Як що лю ди на має терпіння, во на бу де
спокійною і радіти ме в будьZякій си -
ту ації.

Я не до с ко на ла в терпінні, але зро -
с таю в цьо му. Раніше я зовсім не
вміла че ка ти, та зго дом зро зуміла, що
Бог не змінить ся, це мені до ве деть ся
зміню ва ти ся згідно з Йо го пла ном.
Як що Він ка же, що ми от ри муємо те,
чо го ба жаємо, вірою і терпінням, я
виріши ла роз ви ва ти ці якості в собі. І
по мірі то го, як зро с та ло моє
терпіння, зро с та ли мир і радість у
моєму житті.

Терпіння — це плід Ду ха. Во но
схо же на му с кул: чим більше ми йо го
тре нуємо, тим більшим він стає. А ко -
ли му с кул уже роз ви не ний, потрібні
постійні тре ну ван ня, щоб він не втра -
тив фор му. Та ки ми тре ну валь ни ми
впра ва ми для на шо го терпіння є різні

Терпіння, будь ла с ка!
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си ту ації, ко ли щось відбу вається не
так, як ми очіку ва ли. На при клад, че -
рез не вправні дії яко гось водія ва ша
ма ши на за ст ряг ла в пробці. Ось са ме
час про яви ти терпіння, хо ча це зовсім
не лег ко. В По сланні до євреїв 12:1 ав -
тор підба дь о рює нас та ки ми сло ва ми:
«Тож і ми, мав ши на вко ло се бе ве ли -
ку та ку хма ру свідків, скинь мо вся -
кий тя гар та гріх, що об плу тує нас, та
й біжім з тер пе ливістю до бо роть би,
яка пе ред на ми». Нам завжди є чо му
радіти, то му що ми обов’яз ко во
добіжи мо до фінішної сму ги, ко ли от -
ри маємо очіку ва не. І Пи сан ня по вчає,
як тре ба бігти.

Май те терпіння до се бе
Доз воль те мені підба дь о ри ти вас,

щоб ви по ча ли бу ду ва ти своє жит тя в
терпінні до се бе. Роб ля чи по мил ки,

Коли ж, Господе, коли?
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прий май те милість від Бо га і про дов -
жуй те пря му ва ти до фінішу. Май те
терпіння до се бе, ко ли бо ре те ся зі
своїми слаб ко с тя ми й не доліка ми.
Не терпіння при во дить до роз ча ру -
ван ня, а те — до не га тив них емоцій. І
ми ще більше при пу с каємо ся по ми -
лок замість то го, щоб ста ви ти ся до се -
бе з терпінням. Ко ли ми терп лячі з
людь ми, во ни швид ше зро с та ють і
зміню ють ся, ніж тоді, ко ли на них
тис нуть. Май те милість і терпіння до
се бе, до інших лю дей, і ви по ба чи те,
що це на до б ро і дає гар ний ре зуль тат.
У Єван гелії від Лу ки 8:15 на пи са но:
«І плід при но сять во ни в тер пе ли -
вості».

Терпіння, будь ла с ка!
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Ко ли здійснять ся 
мої мрії?

Сьо годні твоя мрія — у про цесі
здійснен ня! Во на як раз «го тується»
на плиті. Ви чу ли вислів про те, що
во да, на яку ди виш ся, ніко ли не ки -
пить? Я за охо чую вас ро би ти все, що
від вас за ле жить, і не на ма га тись бра -
ти ся за те, що мо же зро би ти тільки
Бог. Є при зна че ний Ним час — і це
до с ко на лий час. Тільки Бог знає, ко -
ли він на ста не. По ва жай Бо га, довіря -
ю чи Йо му, і на со ло д жуй ся своєю
життєвою по до рож жю! Ніхто не знає,
ко ли здійснить ся твоя мрія, але од не
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відо мо на пев но — це бу де у най кра -
щий час! Вір у це і за лиш для Бо га ре -
ш ту ро бо ти!

Коли ж, Господе, коли?



Мо лит ва по ка ян ня

ил ав уш орп аз ен ил окін ив ощ кЯ
Ісу са ста ти ва шим Гос по дом і Спа си -
те лем, зробіть це за раз. Скажіть цю
мо лит ву від щи ро го сер ця і ви ма ти -
ме те но ве жит тя у Христі.

,сот с ирХ сусІ ощ ,юрів я ,ьдоп соГ
Твій Син — Спа си тель ми ру. Я вірю,
що Він по мер на хресті за ме не і поніс
мої гріхи. Він пішов у пекло замість
ме не і за пла тив за мої гріхи. Він поніс
по ка ран ня, яке за слу го ву ва ла я. Я
вірю, що Ісус вос крес із мерт вих на
третій день і те пер си дить одес ную
Те бе.

Ісу се, ти мені потрібен. Про бач
мої гріхи і будь моїм Гос по дом.

Дя кую Тобі, Гос подь. Амінь.
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З цьо го ча су Ісус жи ве у ва шо му
серці. Бог про ба чив вам, те пер ви пра -
ведні пе ред Ним і після смерті піде те
на не бе са.

Найдіть гар ну церк ву де на вча ють
- итсі ич ю ял вир к ив ен ,ув олС ум ож оБ

ну, і почніть бу ду ва ти близькі
взаємовідно си ни з Гос по дом. Знан ня

- зя’вобо ав олС ог ож оБ ян нан ок ив ат
ко во змінять ва ше жит тя: «Як що бу -
де те пе ре бу ва ти в Моєму слові, то ви

і ,ун итсі етєанзіп і інчу їоМ он нитсі
істи на зро бить вас вільни ми» (Іва на
8:31–32).

Чи тай те та вив чай те Пи сан ня,
щоб во но завжди жи ло у ва шо му

еж ом оп од екя ,ав олС ог ож оБ од ьсет
вам йти вірним шля хом.

З лю бов’ю, Джойс Май ер
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Про ав то ра

Джойс Май ер — ви дат ний вчи -
тель Біблії. Во на про повідує Сло во
мільйо нам лю дей по всій земній кулі. 

- ур дан ,мет інтос ал иркдів сйожД
ку ва ла більш ніж сімде сят книг і
щорічно про во дить близь ко двад ця ти
кон фе ренцій. В 2004 бу ло про да но
більш ніж 2,5 мільйо на її книг і по над
один мільйон роз пов сю д же но без ко -
ш тов но. В більшості країн світу є
мож ливість ди ви ти ся те ле пе ре дачі
Джойс Май ер , а її радіоп ро г ра ми
транс лю ють три с та радіос танцій. 

Бог по кли кав Джойс зміцню ва ти
віру ю чих в Бо жо му Слові. Ко лись
Джойс бу ла однією з тих, хто
повністю зневірив ся у житті. Сьо -
годні во на на со ло д жується жит тям,
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то му що на вчи ла ся за сто со ву ва ти
істи ни Бо жо го Сло ва і пе ре ма га ти
труд нощі. Во на впев не на, що пе ре мо -
жець мо же на вчи ти інших лю дей пе -
ре ма га ти.

Джойс відвер то го во рить про на -
силь ст во, що терпіла у ди тинстві, про
пер ший не вда лий шлюб та про всі
інші труд нощі, з яки ми зустріча ла ся в
житті. Во на не при хо вує своє ми ну ле
і ділить ся прак тич ни ми по ра да ми з
ти ми, хто зіткнув ся з подібни ми про -
бле ма ми.

Джойс Май ер має по чес ний
ступінь док то ра бо го слов’я  Ок ла -
хомсь ко го універ си те ту Ора ла Ро -
берт са та ступінь док то ра філо софії і
бо го слов’я Фло ридсь ко го універ си те -
ту «Лайф Крістіан». У лю то му 2005
ро ку жур нал «Тайм» відніс Джойс
Май ер до двад ця ти п’яти най по пу -
лярніших єван гелістів Аме ри ки.
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Са ме жит тя Джойс Май ер
свідчить про милість і вірність Бо га.
Во на на го ло шує на то му, що, яке б не
бу ло ми ну ле у лю ди ни, Бог завжди
має для неї місце, і Він до по мо же їй
вста ти на шлях, що ве де до радісно го
та щас ли во го жит тя.



Iншi книги Джойс Майєр

Час змiн

Все тiльки починається

Говорити, щоб побачити

Зцiлення розбитих сердець

Лiки вiд нудьги

Не просто слова

Eмоції друг або ворог?
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